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snímače, převodníky, měřicí technika

s unifikovaným proudovým a napěťovým vý-
stupním signálem. Měřicí rozsahy jsou pev-
ně nastaveny. Je jich patnáct v rozmezí od 
10 kPa do 2,5 MPa. Nový přístroj nabízí přes-
nost 0,5 % s výjimkou dolních dvou měřicích 
rozsahů, kde činí 1 %. Snímač má kompakt-
ní válcové pouzdro malých rozměrů (průměr 
44 mm, výška 102 mm).

Elektrické připojení je řešeno buď běž-
ným konektorem EN 175301, nebo kruho-
vým konektorem s vyšším stupněm krytí, 
popř. pevným kabelovým vývodem o dél-
ce 1,5 m. Přístroj obsahuje ochranu pro-
ti přepólování napájecího napětí a má kry-
tí až IP65. Pro přívod měřeného média (ka-
paliny nebo plynu) jsou v těle přístroje dva 
připojovací otvory se závitem 1/8"-27 NPT. 
K dispozici je standardně řada připojovacích 

šroubení pro připojení trubkových i hadico-
vých přívodů.

Statický přetlak měřeného média může být 
až 2,5 MPa, popř. 5 MPa u tří horních mě-
řicích rozsahů. Jednostranná přetížitelnost 
kolísá mezi dvoj- až šestinásobkem měřicí-
ho rozsahu přístroje. Snímač je použitelný 
při teplotě od –15 do +85 °C, což odpovídá 
jeho kompaktní konstrukci a předpokláda-
nému využití.

Předpokládaná oblast použití snímače řady 
Sitrans P250 je poměrně široká. Zahrnuje ze-
jména stroje a zařízení, v nichž je použitelný 
všude tam, kde je nutné hlídat či regulovat 
rozdíl tlaků nebo tlakový spád (např. zdroje 
tlakového vzduchu, filtrační a sušicí jednot-
ky, svařovací technika apod.). Jinou oblas-
tí jsou např. patní regulace tlakových spádů 

v topenářských teplovodních a horkovod-
ních sítích a předávacích stanicích. S vhod-
ným primárním měřicím prvkem typu clona, 
dýza nebo tryska je použitelný i k měření 
a indikaci průtoků nejrůznějších kapalných 
i plynných látek.

Snímač rozdílu tlaků typu Sitrans P250 
vhodně obohacuje sortiment tlakoměrné tech-
niky značky Siemens o jednoduchý přístroj, 
který se snadno instaluje a používá a je vhod-
ný zejména tam, kde by „průmyslové“ sníma-
če řady Sitrans DS III nebyly ekonomické ze-
jména pro své rozměry a cenu. Vybrané vari-
anty snímačů řady Sitrans P250 jsou neustále 
na skladě, takže je zájemci mohou obdržet 
během několika dnů po objednání.

Ing. Ivan Šifta, Siemens, s. r. o.

Společnost Distrelec vstupuje do roku �00� 
s novým katalogem

Zásilkový obchod Distre-
lec, zaměřený na výrobky z ob-
lastí elektroniky, elektrotechni-
ky, měřicí techniky, automatiza-
ce, tlakovzdušného zařízení, nářadí 
a ostatního příslušenství, předsta-
vuje svůj nový katalog na rok 2009 
s redukovanými, velmi zajímavý-
mi cenami. Katalog obsahuje vý-
robky šesti stovek firem, přehled-
ně uspořádané podle oborů. Podle 
nabídky výrobců i poptávky zákaz-
níků jsou jednotlivé oblasti výrob-
ků průběžně rozšiřovány a prohlu-
bovány. I v nabídce osvědčených 
produktů vznikají nové doplňko-
vé skupiny. 

Katalog je rozčleněn do základ-
ních oddílů, jež jsou uvedeny v ta-
bulce. Tyto oddíly se dále větví 
podle potřeby až na několik pod-
oddílů. Uživatel se tak postupně 
dostane až k výrobku, který potře-
buje. Ten je v katalogu popsán zá-
kladními parametry a jeho popis je 
doplněn obrázkem.

 (Distrelec)

Oddíl v katalogu Distrelec Stručný obsah oddílu
aktivní elektronické 
součástky

diskrétní polovodičové součásti, analogové obvody, digitální obvody

pasivní elektronické 
součástky

kondenzátory, rezistory, feritové součástky

elektromechanické 
komponenty

relé, konektory, spínače

baterie, transformátory, 
napájecí zdroje

baterie, akumulátory, převodníky AC/DC, DC/DC, laboratorní napájecí 
zdroje

měřicí technika laboratorní konektory, multimetry, osciloskopy, měřiče délky kabelů, 
wattmetry, průmyslová PC, přístroje pro sběr dat, displeje k měřicím 
přístrojům

automatizace ovládací prvky, displeje, regulátory, komunikační rozhraní, převodníky 
signálů, senzory, spínače (vačkové, časové, řídicí, polohové, přepěťové), 
signalizační, bezpečnostní prvky, solenoidy, pohony, pneumatické prvky, 
senzory, generátory signálů atd.

elektrotechnické prvky instalační materiál, kabely, vypínače, pojistky, skříňky 
světlo LED, osvětlovače, baterky, pracovní svítilny
nářadí, pájecí nástroje ruční a elektrické nářadí, pájecí technika
dílna (údržbářská, 
mechanická)

lupy, mikroskopy, úložné a transportní systémy, zemnicí systémy, 
bezpečnostní popruhy, lepidla, mazadla, štítky, spojovací materiál – šrouby, 
matice apod.

počítače, komunikace, 
kancelářský materiál

převodníky sběrnic, komunikační kabely, adaptéry, telefony, modemy, 
antény, reproduktory, konektory pro audio- a videozařízení atd.

technické informace 
na datových nosičích 
a odborné knihy

CD a DVD s katalogy výrobků a tištěné příručky
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